
 

           

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

„BIZNES BEZ GRANIC - jak wejść na rynek międzynarodowy” 
 

Konferencja otwierająca projekt  
pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” 

Piła, MDK Iskra, 25.10.2021, godz. 10.30 
 

realizowany w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

 Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej,  
Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. 

 

Dane instytucji 
Nazwa instytucji:  

Adres:  

E-mail:  

Telefon:  
 

Dane osoby zgłoszonej do udziału w konferencji 
Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

E-mail:  

Telefon:  
 

1. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz 
adresu e-mail zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 123 z dnia 21.01.21) dla celów 
organizacji i przebiegu konferencji.    

2. Przyjmuję do wiadomości, że konferencja jest filmowana. Uczestnictwo w konferencji jest 
równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju 
zapisu konferencji oraz wizerunku uczestników dla celów publikacji na stronach internetowych, 
portalach społecznościowych, w publikacjach drukowanych i materiałach promocyjnych 
Organizatora i Partnera. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Formularza. 

 
 
 
 
...........................................................................    .......................................................................................... 

Pieczątka podmiotu      Podpis osoby zgłaszającej się do 
 uczestnictwa w Konferencji 

 
 



 

           

 
Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 ust 1 i 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Pilski z siedzibą przy al. Niepodległości 33/35 
64-920 Piła. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach organizacji i promocji konferencji otwierającej 
projekt pt. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego- etap II”. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:  
a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie dotyczącym upublicznienia 

wizerunku (art. 6 ust 1 lit a RODO); 
b. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie dotyczącym wykorzystania 

numeru telefonu oraz adresu e-mail (art. 6 ust 1 lit a RODO);   
c. w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO)   
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

ochrony danych osobowych, Starostwo Powiatowe, iod@powiat.pila.pl lub Wydział Funduszy 
Pomocowych i Rozwoju w Pile, al. Niepodległości 33/3564-920 Piła, e-mail: ue@powiat.pila.pl.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat licząc od roku następnego w którym 
zakończono sprawę zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 

6. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, stanowisko) jest warunkiem ustawowym, a 
ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w planowanych szkoleniach, 
konferencjach, spotkaniach, podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail ma charakter 
dobrowolny ale jego niepodanie uniemożliwi szybki kontakt.  

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w 
pkt. 3a i b. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 
przypadku o którym mowa w pkt. 3a i b. 

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 3a, 3b 
i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom: osobom zatrudnionym przy 
organizacji konferencji zatrudnionym przez Powiat Pilski oraz Fundację na Rzecz Wsparcia 
Innowacji w JST, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiemu w Poznaniu. 
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 
przetwarzają dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi administracyjnej, 
kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom. 

13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji. 
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